
ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOT�RÂRE 
privind modificarea tarifelor la colectare,transport si depozitare deseuri 

menajere efectuate de  S.C. ACVATERM S.A. Tirgu Neamt 
 

Consiliul Local al Ora�ului Tîrgu Neam� 
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilit��i 

publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localit��ilor, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr.4277/19.03.2009 a primarului localit��ii; 
Vazand raportul de specialitate al compartimentul Control Comercial, Avizare Mediu, 

Transporturi, precum si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;  
În temeiul art. 36, alin. (6), lit. a), pct.14 precum �i art. 45 alin (1)  din Legea nr. 

215/2001 a administra�iei publice locale, republicat�, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

HOT�R��TE 
 
Art. 1 – Se aproba modificarea tarifelor la colectare, transport si depozitare deseuri 
menajere efectuate de S.C. Acvaterm S.A. Tirgu Neamt, dupa cum urmeaza: 
1. Transport deseuri menajere cu containere de 3 mc      30,71 lei/mc; 
2. Tarif salubritate pentru locatarii de la blocuri                 4,58 lei/pers/luna 
3. Tarif populatie case pentru 3 sau mai multe persoane 8,57 lei/luna 
4. Tarif populatie case pentru 2 persoane                         6,30 lei/luna 
5. Tarif populatie case pentru 1 persoana                         3,29 lei/luna 
6. Tarif agenti economici pentru pubele de 120 l               8,54 lei/ridicare 
7. Tarif agenti economici pentru pubele de 240 l              11,48 lei/ridicare 
8. Tarif agenti economici pentru europubele de 1100 l     51,61 lei/ridicare 
9. Chirie container de 3-4 mc                                             149,47 lei/luna 
10. Taxa rampa gunoi                                                          28,75 lei/mc 
11. Tarif vidanjare                                                                23,55 lei/mc 

Preturile nu contin TVA. 
Art. 2 – Modificarile tarifelor intra in vigoare incepind cu luna aprilie 2009. 
Art. 3 -  S.C. Acvaterm S.A. Tirgu Neamt va lua masurile necesare pentru ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art. 4- Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hotarari institutiilor si persoanelor interesate.  
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Presedinte de sedinta, 
Consilier: Humulescu Traian 

 
                         Contrasemneaza,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 


